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Neste mês de abril deu-se início a um novo ciclo na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste. Com a publicação do Decre-
to-Lei n.º 18/2017 de 17 de fevereiro, o qual determina o Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às Unidades do Serviço 
Nacional de Saúde, nomeou este Governo uma nova equipa responsável pela gestão e administração da ULS Nordeste.

Acompanham-me nesta missão, enquanto Presidente do Conselho de Administração, quatro Vogais Executivos: a Dr.ª Aida 
Palas, indicada pelo Ministério das Finanças, e que já integrava a anterior equipa; a Dr.ª Eugénia Parreira, como Diretora Clínica 
dos Cuidados de Saúde Hospitalares; a Dr.ª Manuela Santos, Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Primários; e o Enf.º 
Urbano Rodrigues, Diretor de Enfermagem.

O nosso compromisso, enquanto elementos deste Conselho de Administração e grupo de trabalho diretivo, funde-se com 
aquela que é a missão primordial da Unidade Local de Saúde do Nordeste: concentrar todos os esforços nos utentes, para, 
respondendo às suas expetativas e necessidades, lhes garantir mais e melhores cuidados de saúde, com condições de 
acesso, qualidade, segurança e conforto.

O sucesso desta missão envolve, contudo, a instituição aos seus diversos níveis, e requer igual empenho por parte de todos 
os seus colaboradores, cerca de dois mil, nos serviços clínicos e de apoio. É com o seu apoio e profissionalismo que contamos 
diariamente, da mesma forma que, enquanto Conselho de Administração, lhes dizemos também, desde já, que podem contar 
connosco.

Que este novo ciclo represente, pois, mais e melhor saúde no e para o Nordeste.

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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Novo Conselho de Administração da ULS Nordeste

Dr. Carlos Alberto Vaz 
(ao centro na foto) 
- Presidente do Conselho de Administração
Dr.ª Aida da Conceição Domingues Palas 
(à esquerda do Presidente na foto) 
- Vogal Executiva
Dr.ª Maria Manuela dos Santos 
(segunda à esquerda do Presidente na foto) 
- Diretora Clínica Cuidados de Saúde Primários
Dr.ª Eugénia Maria Madureira Parreira 
(à direita do Presidente na foto) 
- Diretora Clínica Cuidados Hospitalares
Enf. Urbano José Castilho Rodrigues 
(segundo à direita do presidente na foto)
- Diretor de Enfermagem
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ULS Nordeste vai alargar Cuidados Paliativos Domiciliários 
a todo o distrito de Bragança

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai alargar os 
Cuidados Paliativos Domiciliários a todo o distrito de Bragan-
ça.

As equipas multidisciplinares das Unidades de Cuidados 
Paliativos Domiciliárias da Terra Fria, do Planalto Mirandês e 
de Alfândega da Fé cobrem, atualmente, sete dos 12 conce-
lhos do Nordeste Transmontano. Pretende-se agora que esta 
valência seja alargada aos restantes cinco concelhos, numa 

O Governo aprovou, sob proposta do Ministro das Finanças e do Ministro da 
Saúde, a nomeação dos membros do Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Nordeste.

ótica de prestação de cuidados de proximidade aos utentes 
com patologias crónicas e incuráveis e às suas famílias.

A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos da Terra Fria 
presta assistência aos doentes dos concelhos de Bragança, 
Macedo de Cavaleiros e Vinhais, a Unidade do Planalto 
Mirandês assegura o apoio domiciliário nos concelhos de 
Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso e a Unidade de 
Alfândega da Fé serve apenas os utentes deste concelho. 
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Mais uma viatura em Vinhais 
com o apoio da Fundação PT
A ULS do Nordeste alargou o apoio na área dos Cuidados 
Paliativos Domiciliários com mais uma viatura, financiada pela 
Fundação Portugal Telecom, que foi entregue no dia 21 de 
março, à equipa da Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos 
(UDCP) da Terra Fria a prestar assistência no concelho de Vinhais.

O reforço dos meios de transporte é fundamental para que os 
profissionais de saúde possam aumentar a capacidade de 
resposta no domicílio em concelhos com uma população enve-
lhecida e dispersa geograficamente, considera o Presidente do 
Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, 
satisfeito com a cedência deste veículo pela Fundação PT.

O contentamento foi partilhado pelos membros da equipa da 
UDCP, ao receberem a chave da nova viatura das mãos do 
dirigente máximo da instituição. Albertina Fernandes, enfermei-
ra responsável pelo Centro de Saúde de Vinhais e um dos 
elementos que presta cuidados paliativos domiciliários neste 
concelho garante que, a partir de agora, vai ser possível chegar 
a casa dos doentes com maior rapidez e também levar cuida-
dos a um maior número de famílias.

Assistência especializada 
em casa dos doentes
Passam assim, a partir de agora, a ser três as viaturas ao 
dispor da Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos da 
Terra Fria, que presta assistência aos utentes dos concelhos 
de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vinhais.

Este projeto - resultado de uma parceria entre a ULS do 
Nordeste, as três Câmaras Municipais e a Fundação Calouste 
Gulbenkian, agora também com o apoio da Fundação PT – 
garante, há cerca de dois anos, assistência especializada a 
doentes com patologias crónicas e incuráveis, possibilitando 
a sua permanência no domicílio, durante o maior tempo possível, 
e com um menor sofrimento nas fases avançadas da doença.
  
O Departamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste 
integra, atualmente, três Unidades Domiciliárias - da Terra 
Fria, do Planalto Mirandês e de Alfândega da Fé -  a Unidade 
de Cuidados Paliativos com internamento, no Hospital de 
Macedo de Cavaleiros, bem como as Equipas Intra-Hospita-
lares de Suporte em Cuidados Paliativos existentes nas 
Unidades Hospitalares de Bragança, de Macedo de Cavalei-
ros e de Mirandela.

Equipas multidisciplinares 
em todos os concelhos
A partir do próximo mês de julho, a ULS Nordeste irá alargar o apoio 
domiciliário na área dos Cuidados Paliativos aos concelhos de Carra-
zeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Vila Flor e 
Torre de Moncorvo. Será criada uma equipa multidisciplinar em cada 
concelho, em articulação com outras entidades locais, para que um maior 
número de utentes e as suas famílias tenham acesso a cuidados e apoio 
diferenciado por equipas especializadas em Cuidados Paliativos.

O alargamento dos Cuidados Paliativos Domiciliários a todo o distrito 
de Bragança foi anunciado pelo presidente do Conselho de Adminis-
tração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, na sessão inaugural das II 
Jornadas de Investigação da Associação Portuguesa de Cuidados 
Paliativos, que decorreram nos dias 17 e 18 de março em Bragança.

Foi ainda enaltecido pela Associação Portuguesa de Cuidados Palia-
tivos o contributo e trabalho desenvolvido pelo médico da ULS 
Nordeste, Dr. Duarte Soares, para que este evento científico fosse 
realizado em Bragança.



ULS Nordeste associa-se ao IPB em Programa 
de Intervenção Psico-educativo e Social
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste estabeleceu 
uma parceria com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) 
para desenvolver um projeto internacional que propõe uma 
abordagem inovadora de educação para adultos, através do 
desenvolvimento de um Programa de Intervenção Psico-edu-
cativo e Social (PESI) para pais de crianças e adolescentes 
com necessidades especiais.

Este projeto internacional, integrado no programa Erasmus +, 
envolve universidades de vários países (Roménia, Espanha, 
Croácia, Lituânia, Turquia e Portugal, sendo o IPB a instituição 
portuguesa parceira). Para desenvolver o estudo e implementar 
o projeto em Portugal, o IPB associou-se à ULS Nordeste e 
conta ainda com outros parceiros locais no sentido de abranger 
o maior número de famílias a necessitar deste tipo de apoio.

Esta iniciativa, apresentada no dia 29 de março, na Escola 
Superior Agrária de Bragança, irá ter início em abril de 2017 e 
prolongar-se-á até 2019.

No âmbito deste projeto serão identificadas as famílias que 
necessitam de apoio e manifestem disponibilidade em partici-
par, estando prevista uma dupla intervenção: abordar as 
necessidades pessoais dos pais para o desenvolvimento 
sócio-emocional, através da aprendizagem de estratégias 
para enfrentar o stress e promover a inclusão social, e reco-
nhecer o papel parental e a necessidade de desenvolver com-
petências parentais como recursos essenciais para cuidar 
dos filhos.

Serão abrangidas famílias com crianças com necessidades 
especiais, ou seja que apresentem problemas ao nível do 
desenvolvimento físico, emocional, educacional ou social.

VMER de Bragança comemorou 11 anos
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A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de 
Bragança comemorou no mês de março o seu 11º aniversário.

Este meio de emergência médica pré-hospitalar serve os 12 
concelhos do distrito de Bragança, com cerca de 7.000 km2. 
No ano passado deu resposta a 682 ocorrências, sendo que 
63,93% dos acionamentos destinaram-se a situações de 
doença súbita. Bragança (61,73%), Vinhais (17,01%) e Vimio-
so (8,80%) foram os concelhos que registaram um maior 
número de acionamentos.

Atualmente, este meio de emergência médica pré-hospitalar 
está disponível todos os dias da semana, 24 horas por dia, 
com uma taxa de operacionalidade na ordem dos 100 por 
cento.

Parabéns à equipa que assegura a operacionalidade deste 
importante meio de emergência!
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Projeto de apoio à maternidade da ULS Nordeste 
premiado pela Missão Continente

O projeto “Apoiar na Maternidade”, promovido pela Unidade 
Local de Saúde (ULS) do Nordeste, foi premiado pela Missão 
Continente, no âmbito do concurso anual promovido pela 
cadeia de hipermercados para apoiar a saúde familiar em 
Portugal.

Com este projeto, a ULS Nordeste pretende reforçar o apoio 
na área da saúde materna, através da criação de uma linha 
telefónica gratuita destinada a todas as mães do distrito de 
Bragança. Ao acionar esta linha, o utente irá ser atendido pelo 
enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica indicado para a sua área de residência.

Através desta linha pretende-se reforçar o apoio após a saída 
do Hospital, através de um contacto de proximidade, que irá 
permitir às mães e seus familiares esclarecer dúvidas e 
solucionar problemas relacionados com a maternidade.

Para complementar o apoio disponibilizado através da linha 
telefónica será ainda criada uma página web onde serão 
disponibilizados conteúdos sobre a gravidez, o parto, a recu-

peração pós-parto e os cuidados com o bebé, abrangendo a 
segurança, saúde e nutrição.

No âmbito deste projeto, também os cantinhos de amamen-
tação instalados nos 14 Centros de Saúde do distrito de 
Bragança vão ser dotados de mais equipamento e material 
de apoio para dar resposta às necessidades do público-alvo.
No âmbito desta candidatura à Missão Continente, a ULS 
Nordeste irá receber um apoio financeiro de 10.879 euros, 
para implementar este projeto no terreno.

ULS Nordeste participou em simulacro de acidente aéreo 
e testou resposta no Serviço de Urgência

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste participou, no 
dia 15 de março, num simulacro de acidente no Aeródromo 
Municipal de Bragança, que envolveu várias entidades com o 
objetivo de testar o Plano de Emergência para Aeronaves 
desta estrutura aeroportuária.

Foi simulado um acidente com uma aeronave, na qual 
seguiam 10 ocupantes, tendo resultado um morto (passagei-
ro francês), três feridos graves (passageiros portugueses), 
com queimaduras e fraturas, e dois feridos leves (tripulantes) 
com traumatismos e fraturas. Os restantes quatro ocupantes 
que seguiam na aeronave apresentavam apenas escoriações 
e hematomas ligeiros.

Os feridos foram assistidos no local pela equipa da VMER – 
Viatura Médica de Emergência e Reanimação e, posterior-
mente, assistidos no Serviço de Urgência da Unidade Hospi-
talar de Bragança.

Foi criada uma área específica para a triagem e o atendimento, 
conforme a gravidade, das vítimas do simulacro. Foram 
também chamados outros profissionais para dar apoio na 
assistência aos sinistrados, de modo a garantir o normal 
funcionamento do Serviço de Urgência.

Na assistência aos sinistrados do simulacro estiveram envolvi-
dos 30 profissionais da ULS Nordeste, entre os quais 11 médi-
cos, 13 enfermeiros e seis assistentes operacionais. 

O exercício, inserido no mês da Proteção Civil no distrito de 
Bragança, envolveu a Câmara Municipal de Bragança, as 
Corporações de Bombeiros de Bragança e de Izeda, a GNR, 
PSP, Autoridade Nacional de Proteção Civil, INEM, Unidade 
Local de Saúde do Nordeste e Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras.
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Projeto “Sorrir Branquinho” apresentado 
como exemplo na área da Educação e Cidadania

O projeto “Sorrir Branquinho”, desenvolvido pela Unidade 
Local de Saúde (ULS) do Nordeste, em parceria com a 
Câmara Municipal e os jardins-de-infância do concelho de 
Bragança, foi apresentado como exemplo na área da Educa-
ção e Cidadania, no II Seminário de Intercâmbio de Experiên-
cias no Âmbito da Educação do Eixo Atlântico, que decorreu, 
no dia 23 de março, em Bragança.

Este projeto, que visa a promoção da saúde oral e a preven-
ção da cárie dentária, abrange todas as crianças dos 3 aos 5 
anos que frequentam os 19 jardins-de-infância, públicos e 
privados, do concelho de Bragança. É desenvolvido por uma 

equipa multidisciplinar, constituída por elementos da área da 
Saúde (enfermeiras, dentistas e nutricionistas) e por elemen-
tos da área da Educação (educadores de infância, assistentes 
operacionais da educação e Serviços de Educação e de Ação 
Social do Município de Bragança).

O “Sorrir Branquinho”, iniciado em setembro de 2011, tem 
como principais objetivos reduzir a incidência e prevalência 
das doenças orais na população alvo, melhorar conhecimen-
tos e comportamentos sobre higiene oral e promover a 
equidade na prestação de cuidados de saúde oral às crian-
ças.

Diminuição de cáries dentárias ano após ano
Para tal, a equipa realiza rastreios para deteção precoce de patologias orais nos jardins-de-
-infância (este ano letivo foram rastreadas 650 crianças), promove ações de educação para 
a saúde oral direcionadas para as crianças e para os encarregados de educação, distribui 
material informativo sobre a saúde oral e a importância de uma correta higiene oral acompa-
nhada de uma alimentação saudável, promove visitas das crianças ao Centro de Saúde e 
realiza ações na comunidade para dar a conhecer o trabalho desenvolvido e os resultados 
alcançados, ano após ano, no âmbito deste projeto.

A escovagem em contexto escolar é outra das ações levada a cabo no âmbito do “Sorrir 
Branquinho”, tendo já sido implementada em 13 jardins-de-infância.

Desde o início do projeto, os resultados alcançados são muito positivos, tendo-se verificado 
uma diminuição significativa do número de cáries dentárias ao longo dos anos.

Nutricionista da ULS Nordeste participou em manual 
de nutrição lançado no Dia Mundial do Rim 
A Associação Portuguesa de Nutricionistas criou um Grupo 
de Trabalho de Nutrição e Doença Renal, do qual faz parte a 
nutricionista da Unidade Local de Saúde do Nordeste, Dr.ª 
Rosária Rodrigues, que para comemorar o Dia Mundial do 
Rim, a 9 de março, lançou o “Manual de Nutrição e Doença 
Renal”, destinado a profissionais de saúde.

A publicação vai ao encontro do tema selecionado para 
assinalar este ano o Dia Mundial do Rim: “Doença renal e 
Obesidade. Estilo de vida saudável para os rins Saudáveis!”.

Este Manual pretende ser um compêndio de informação 
técnica baseada na evidência científica atual e espera-se que 
funcione como uma importante ferramenta de consulta para 
os Nutricionistas que trabalham na área da Doença Renal.
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ULS Nordeste comemorou Dia Nacional do Doente com AVC 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou, no 
dia 31 de março, o Dia Nacional do Doente com AVC, em 
Macedo de Cavaleiros.

A equipa da Unidade de AVC saiu à rua no âmbito desta data 
comemorativa para alertar a população para a importância de 
adotar estilos de vida saudáveis e de evitar os fatores de risco 
da doença.

Os profissionais de saúde estiveram no Jardim 1º de Maio, em 
Macedo de Cavaleiros, a avaliar a hipertensão arterial e o 
Índice de Massa Corporal e a efetuar rastreios ao colesterol e 
à diabetes. Foi ainda promovida uma sessão de exercício 
físico.

O sedentarismo, o colesterol elevado, a hipertensão arterial, a 
obesidade, a diabetes, o tabagismo e o alcoolismo são alguns 
dos fatores que podem contribuir para que ocorra um AVC, 
estando nas mãos de cada pessoa evitar que isso aconteça.

A par dos rastreios, os profissionais de saúde sensibilizam 
ainda a população para alguns hábitos diários fundamentais 
para promover a saúde e prevenir a doença, entre eles a redu-
ção da ingestão de gorduras e de calorias, o aumento do 
consumo de vegetais e de fruta, dar preferência ao peixe em 
detrimento da carne, não fumar e diminuir o consumo de 
bebidas alcoólicas, bem como praticar atividade física regular.

Esta iniciativa promovida pela ULS Nordeste contou com o 
apoio da Sociedade Portuguesa do AVC e da Câmara Munici-
pal de Macedo de Cavaleiros.

ULS Nordeste alertou para a importância 
da prevenção do VIH/SIDA

A Unidade de Saúde Pública da ULS Nordeste assinalou, no 
dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher com a realiza-
ção de ações de sensibilização e rastreios rápidos à infeção 
do VIH/SIDA.

A equipa da Unidade de Saúde Pública esteve na Praça da 
Sé, em Bragança, no sentido de sensibilizar a população para 
a importância de adotar medidas de prevenção da doença, 
tendo direcionado as ações para a saúde sexual da mulher, 
dando destaque à utilização do preservativo feminino.

No âmbito desta iniciativa, foi distribuído material informativo 
sobre as formas de transmissão do vírus, os meios de prote-
ção e a importância de fazer o teste tendo em vista a deteção 
precoce da doença.

Os testes rápidos foram realizados de forma anónima e confi-
dencial a todos os interessados, com mais de 18 anos, 
tendo-se registado uma grande afluência de pessoas que 
quiseram fazer o teste.

O Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH-SIDA 
de Bragança funciona no Centro de Saúde da Sé.
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ULS Nordeste assinalou Dia Mundial do Sono

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das 
Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e dos Centros de 
Saúde, comemorou o Dia Mundial do Sono, que se assinalou no 
dia 17 de março, com a realização de iniciativas de sensibilização 
para a importância do sono dirigidas a diferentes faixas etárias.

A UCC de Bragança realizou sessões para as crianças nos 
Agrupamentos Escolares da cidade. 

No Agrupamento de Escolas Miguel Torga, a equipa de saúde 
escolar promoveu diversas ações de sensibilização da comu-
nidade escolar para a importância do sono e a promoção de 
rotinas de sono promotoras da saúde. Neste sentido, foi 
realizada uma sessão para os encarregados de educação 
com o tema “Um Bom Sono é um Sonho Possível”, no âmbito 
da Escola de Pais, no Centro Escolar de Santa Maria. Para as 
crianças do 1º Ciclo esta temática foi abordada com a dinami-
zação da história interativa “Princesa Sofia: a importância do 
Sono”. Para os alunos do 12º ano foi realizada uma ação de 
sensibilização com o tema: “Sono: será que andamos todos a 
dormir?”.

No Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, as ações de 
sensibilização sobre a importância do sono abrangeram as 

crianças do jardim-de-infância da Estação, que assistiram à 
dinamização da história da Princesa Sofia sobre esta temáti-
ca, e os alunos do 5º ano da Escola Augusto Moreno, com 
sessões sobre a importância do sono na adolescência.

A UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães realizou sessões de 
sensibilização sobre a higiene do sono nos nove jardins-de-in-
fância do concelho de Vila Flor, abrangendo um total de 110 
crianças dos 3 aos 5 anos, no sentido de alertar os mais 
pequenos para a importância de dormir e do número de horas 
de sono adequadas à sua idade. Antes de dormir foram acon-
selhados a fazer atividades relaxantes, como ouvir uma histó-
ria, em vez de utilizarem equipamentos eletrónicos, como por 
exemplo os tablets e a televisão. 

Em Freixo de Espada à Cinta, a equipa de saúde escolar do 
Centro de Saúde assinalou esta data comemorativa com a 
leitura de uma história infantil alusiva aos hábitos de sono no 
pré-escolar.

Estas ações de promoção da saúde foram complementadas 
com a distribuição de cartazes e de folhetos informativos, no 
sentido de alertar toda a comunidade para a importância do 
sono na promoção da saúde.

Ações de sensibilização sobre sexualidade 
em Carrazeda de Ansiães
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Carra-
zeda de Ansiães promoveu, durante o mês de março, sessões de 
sensibilização sobre sexualidade para os alunos da Escola Profis-
sional da vila.

No âmbito das seis sessões realizadas foram abordados os seguin-
tes temas: sexualidade humana, saúde sexual e reprodutiva, 
contraceção e planeamento familiar, expressões da sexualidade e 
diversidade, relações interpessoais e VIH/SIDA e outras doenças 
sexualmente transmissíveis.

Foram realizadas dinâmicas e jogos interativos com 22 alunos da 
Escola Profissional de Ansiães.

No final desta iniciativa a equipa de saúde (enfermeiras e psicóloga) concluiu que os estudantes tinham várias dúvidas e acreditavam 
em mitos relacionados com esta temática, tendo estas questões sido ultrapassadas com estas sessões de sensibilização e 
esclarecimento.

Bragança Bragança Freixo de Espada à Cinta
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Médicas dentistas da ULS Nordeste 
na cerimónia sobre o Dia Mundial da Saúde Oral

No Dia Mundial da Saúde Oral, que se assinalou no dia 20 de março, as médicas 
dentistas da Unidade Local de Saúde do Nordeste marcaram presença na cerimónia 
promovida pelo Ministério da Saúde no âmbito desta data comemorativa.

Este evento foi dedicado ao alargamento nacional do projeto-piloto de integração 
de médicos dentistas nos cuidados de saúde primários do SNS.

O Dia Mundial da Saúde Oral resulta de uma iniciativa da Federação Dentária Internacio-
nal, tendo este ano por lema “Boca Saudável ao Longo da Vida. Viva com confiança”.

Neste âmbito, a Direção-Geral da Saúde, a Rede de Bibliotecas Escolares e o 
Plano Nacional de Leitura, também assinalaram este dia no âmbito do Projeto 
SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares), destacando o contributo deste progra-
ma ao nível da promoção da saúde oral em ambiente escolar.

Equipas de saúde escolar da ULS Nordeste 
participaram em formação

As equipas de Saúde Escolar da Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Nordeste participaram em sessões de formação 
sobre o Programa de Saúde Mental em Saúde Escolar. Estas 
ações foram promovidas, durante os meses de fevereiro e 
março, pela coordenação do Programa Nacional de Saúde 
Escolar na ULS Nordeste, a cargo da Unidade de Saúde Pública.

Nas sessões realizadas em Bragança e Mirandela marcaram 
presença 39 elementos das equipas de saúde escolar de 
diferentes áreas profissionais, nomeadamente enfermeiros, 
técnicos de saúde ambiental, psicólogos, fisioterapeutas, 
médicos dentistas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais.

 A promoção da saúde mental é, segundo o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), uma área prioritária, sendo o pilar da 
capacitação de crianças e jovens em promoção e educação para a saúde.

Com a presente formação pretendeu-se multiplicar junto de todos os profissionais o módulo de formação promovido pela 
Direção Geral de Saúde. As formadoras Ana Sofia Coelho (enfermeira da ULS Nordeste) e Isabel Sardinha (psicóloga da ULS 
Nordeste) partilharam com os colegas a formação recebida, bem como as suas experiências e estudo sobre o tema.

Promoção da alimentação saudável no seio familiar
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, através da equipa de 
saúde escolar do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, realizou, no passado 
dia 15 de março, uma sessão de apresentação do projeto “Traz Montes de 
Saúde”, promovido pela Unidade Local de Saúde do Nordeste nas escolas do 
distrito de Bragança com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis.

Esta sessão foi dirigida aos pais e encarregados de educação das crianças que 
frequentam o Centro Escolar de Santa Maria, em Bragança, que tiveram oportu-
nidade de conhecer o trabalho desenvolvido na escola com os seus filhos no 
âmbito deste projeto e ainda receberam alguns conselhos para tornar os 
hábitos alimentares em família mais saudáveis.

A redução do consumo de açúcar é o tema central desenvolvido este ano letivo, 
tendo vindo a ser desenvolvidas atividades com o objetivo de reduzir o consu-
mo de guloseimas açucaradas, como por exemplo incentivando a confeção de 
guloseimas saudáveis.
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Mensagem do Mês

Escola de Bragança vence prémio 
no âmbito da alimentação saudável

O Centro Escolar de Santa Maria, em Bragança, venceu o primei-
ro desafio no âmbito da alimentação saudável lançado pela 
Escola Missão Continente, que foi entregue no dia 29 de março.

O trabalho apresentado neste desafio foi elaborado com o 
apoio da Equipa de Saúde Escolar, que integra profissionais 
de saúde da Unidade de Cuidados na Comunidade de 
Bragança, no âmbito da parceria entre a escola e a saúde.
 
A participação nesta iniciativa está incluída no projeto de educa-
ção e promoção da Saúde do Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga, que inclui a realização de diversas atividades direcionadas 
para as crianças e para os pais e encarregados de educação.

No âmbito do desafio #1 – Artes Saudáveis da Escola Missão 
Continente, o Centro Escolar de Santa Maria apresentou três 

propostas de promoção de lanches saudáveis, tendo saído 
vencedora a proposta da turma CE5, que apresentou lanchei-
ras saudáveis e coloridas elaboradas com t-shirts. Dando 
asas à imaginação e à capacidade criativa, os mais pequenos 
aprenderam a fazer escolhas alimentares saudáveis para o 
bem da sua saúde.

No dia 15 de março foi realizada no Centro Escolar de Santa 
Maria uma sessão saudável, no âmbito da segunda visita da 
Missão Continente, com ações lúdico-pedagógicas sobre 
alimentação saudável.

O projeto de educação e promoção da Saúde do Agrupa-
mento de Escolas Miguel Torga tem contribuído para reforçar 
a importância da adoção de hábitos saudáveis não só em 
ambiente escolar, mas também no seio familiar das crianças.

Palestra sobre estilos de vida saudáveis 
para os estudantes
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-
ça, através da equipa de saúde escolar, realizou uma pales-
tra sobre estilos de vida saudáveis para os alunos do 8º, 9º 
e 10º anos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

Durante esta ação estiverem em destaque temas como a 
alimentação saudável e a prevenção de consumos nocivos.

Esta iniciativa foi dinamizada em espanhol, envolvendo um 
aluno de licenciatura em Enfermagem do Instituto Politécni-
co de Bragança através do programa Erasmus em parceria 
com o docente de Espanhol do Agrupamento de Escolas 
Miguel Torga, no âmbito da integração da promoção da 
saúde nas diferentes áreas disciplinares. 

Leitura rima com Saúde
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, através da 
equipa de saúde escolar do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, 
realizou uma sessão de sensibilização sobre hábitos saudáveis na Escola 
Augusto Moreno, no âmbito da Semana da Leitura.

Ler e saúde foram os temas abordados nesta sessão, que pretendeu 
incutir nos mais pequenos hábitos de leitura que contribuem para serem 
crianças mais saudáveis.

Esta iniciativa inseriu-se no Programa Nacional de Leitura.
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Formação em Suporte Básico de Vida 
nas escolas de Freixo

O Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta promoveu, 
durante o passado mês de março, três ações de formação em 
Suporte Básico de Vida no Agrupamento de Escolas da vila.

Estas sessões, com uma componente teórica e uma compo-
nente prática, abrangeram professores, auxiliares educativos, 
assistentes técnicos, assistentes operacionais e também os 
alunos.

Esta formação é fundamental para dotar toda a comunidade 
escolar de conhecimentos para intervir, numa fase inicial, peran-
te situações de paragem cardio-respiratória. Esta formação 
prepara os intervenientes para as medidas a adotar perante a 
vítima e para os procedimentos que devem ser tidos em conta 
ao acionar os meios de emergência médica, através do 112.

UCC de Bragança deu formação em 
Suporte Básico de Vida a famílias de acolhimento

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança realizou, no mês de 
março, mais uma sessão para Famílias de Acolhimento, desta vez sobre 
Suporte Básico de Vida.

Esta formação foi desenvolvida no seguimento de outras duas formações 
sobre Primeiros Socorros, no sentido de dar resposta à necessidade de habili-
tar as famílias de acolhimento de idosos de competências e conhecimentos 
que lhes permitam atuar numa fase inicial em situações de emergência.

No âmbito desta formação, dinamizada pelas enfermeiras Madalena Barreira 
e Olívia Maria, os participantes tiveram oportunidade de adquirir e reforçar 
competências para dar resposta em situações de acidente e/ou doença 
súbita, bem como de adquirir conhecimentos ao nível da prevenção de 
acidentes.

ULS Nordeste representada em ciclo de 
conferências sobre enfermagem

A enfermeira da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 
Lúcia Pinto foi uma das oradoras no ciclo de conferências 
“Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas”, 
que se realizou no dia 17 de março, na Unidade Hospitalar de 
Chaves. 

Esta iniciativa teve como principal objetivo debater os desa-
fios e necessidades destes profissionais.

O tema central prendeu-se com a gestão dos enfermeiros e 
teve como objetivo o debate de questões relacionadas com 
os direitos sociais dos trabalhadores e com os seus deveres 
profissionais.

Esta iniciativa foi organizada pela Associação Portuguesa dos 
Enfermeiros Gestores e Liderança, com o apoio do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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Sessões sobre intervenção precoce nos 
jardins-de-infância de Carrazeda de Ansiães

A Equipa de Intervenção Precoce do Centro de 
Saúde de Carrazeda de Ansiães realizou, nos dias 28 
e 29 de março, uma sessão de sensibilização sobre o 
trabalho desenvolvido por esta equipa direcionada 
para as educadoras dos dois Jardins-de-Infância 
daquele concelho.

Esta iniciativa teve como principais objetivos sensibilizar as educadoras 
para o papel da Equipa de Intervenção Precoce, para os critérios de 
elegibilidade das crianças a ser acompanhadas por esta equipa, bem 
como promover uma melhor articulação dos membros desta equipa 
(composta por enfermeira, psicóloga, educadora, fisioterapeuta, assis-
tente social) com as educadoras. Foram ainda esclarecidas as dúvidas 
das educadoras sobre esta temática.

Crianças aprenderam a fazer escolhas saudáveis 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Carrazeda 
de Ansiães dinamizou, durante este ano letivo, mais uma edição do 
programa de alimentação saudável PASSEZINHO nos jardins de infân-
cia dos dois concelhos, que terminou durante o mês de março.

Foram dinamizadas 10 sessões em cada um dos estabelecimentos de 
ensino (três no concelho de Vila Flor e dois no concelho de Carrazeda 
de Ansiães), abrangendo maioritariamente crianças com 4 e 5 anos, 
num total de 81 alunos.

O PASSEZINHO tem como principal objetivo promover comportamen-
tos alimentares saudáveis, bem como contribuir para um ambiente 
promotor de saúde (mental, oral e física).

Ao longo do ano letivo, os temas foram apresentados às crianças através de jogos, canções e histórias, passando, posteriormente, a 
uma parte prática em que as crianças foram incentivadas a refletir sobre os seus hábitos alimentares em casa e na escola.

Estas atividades contribuíram para que os mais pequenos aprendessem a distinguir e a escolher os alimentos mais saudáveis. Para isso 
contribuiu a existência de uma mascote em cada sala de aula, que permitiu às crianças verbalizar aquilo que aprenderam durante cada 
atividade, sistematizando assim os seus conhecimentos.

A demência explicada às crianças de Vila Flor
A demência explicada às crianças foi o tema de uma sessão de sensi-
bilização promovida pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 
de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães para os alunos do 4º ano da Escola 
de Vila Flor.

Nesta ação, que teve como principal objetivo esclarecer as crianças 
sobre os sintomas associados a estas doenças, abrangeu 26 alunos.

A atividade consistiu na leitura de uma história alusiva à temática e na 
distribuição de um livro sobre demências para lerem em casa com os 
adultos.

Para além de alertar as crianças para esta problemática, a equipa da UCC pretende, igualmente, que estas sejam trasmissoras 
da mensagem no sentido de os adultos tomarem consciência desta doença, no sentido de quebrar o estigma e o isolamento 
a que as pessoas com demência são muitas vezes votadas.  



Prevenção dos Maus-Tratos 
na Infância e Juventude

No mês de abril, dedicado à Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude, a Unidade Local de Saúde do Nordeste 
lembra que “a melhor forma de combater o problema é impedir que ele aconteça”! 

Por isso, deixa o apelo: diga NÃO a qualquer abuso físico, emocional, sexual ou forma de negligência 
sobre crianças e jovens. Esta é uma missão e um dever de todos nós!

ULS
Um conselho da

ULSINFO
ABRIL 2017

Consultas de diagnóstico precoce do cancro oral 
com grande adesão em Bragança

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste acolheu, no passado dia 11 
de março, no Centro de Saúde da Sé, em Bragança, consultas gratuitas de 
Diagnóstico Precoce do Cancro Oral.

Estas consultas, promovidas pela Delegação de Bragança da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro (LPCC) - Núcleo Regional do Norte, em parceria 
com a Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária da Liga Contra 
o Cancro e a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, 
tiveram uma grande adesão por parte da população.

As consultas de diagnóstico foram efetuadas, no mês de março, no Centro de Saúde da Sé e na aldeia de Babe. Estas consultas têm 
vindo a ser realizadas nos Centros de Saúde do distrito de Bragança e têm como objetivo detetar lesões da cavidade oral numa fase 
inicial, prevenindo assim, através de um simples rastreio, situações mais graves.

António Andrade lidera órgãos 
da Ordem dos Médicos em Bragança

O médico da Unidade Local de Saúde do Nordeste, Dr. António Andrade, lidera os novos órgãos eleitos para a Sub-Região de Bragan-
ça da Ordem dos Médicos (OM), que tomaram posse, no passado dia 13 de março, numa cerimónia que contou com a presença do 
Bastonário da OM e do presidente do Conselho Regional do Norte da OM. 

Integram ainda estes órgãos da OM outros profissionais médicos da ULS Nordeste, nomeadamente a Dr.ª Eugénia Madureira, a Dr.ª 
Hermínia Martins e a Dr.ª Manuela Ferreira.


